
Wedstrijd: competitie       Datum: 28 september 2014 

Witkampers H3 - BSC Unisson H2 

 

Uitslag: 3-2, rust: 3-0 

 

 

Verslag 

 

Een door blessures geteisterd tweede reisde met vier gastspelers af naar Laren. Vanuit de A1 

deden Laurens Kooy en Jeroen Tieberink mee. Het vierde vaardigende Ruud Waanders en de 

te elfder ure opgeroepen Stefan Olink (klasse!) af. Daarnaast waren er drie van de vier as-

spelers te laat. Een klapband bij de auto met de kledingtas onderweg zorgde voor nog meer 

vertraging, maar gelukkig geen persoonlijk letsel.  

Gevolg even warmlopen en dan blaast de scheidsrechter wel twintig minuten te laat al voor 

aanvang van de wedstrijd. Bij zijn tweede fluitsignaal was het aftrap voor de bezoekers. Kort 

daarop reageerde de Boekelose-rechtsachter te laat. Ineens is het zomaar 2-0 voor de 

gastgever. Halverwege de eerste helft vliegt er ook nog pardoes een vrije trap in de goal van 

BSC Unisson en lijkt de achterstand met de rust onoverkoombaar. 

 

De wonderen zijn de wereld nog uit. Binnen tien minuten na de thee is de stand echt 3-2. Met 

een gekraakte pegel maakte Frank Schoonheden al vlot de 3-1. Even later was het niet geheel 

duidelijk wie het laatste zetje gaf, maar de grabbelende keeper van de thuisclub had het 

nakijken bij een hoekschop. 

Vervolgens regende het over en weer kansen. Keeper Pieper hield de gasten met enkele 

kordate reddingen in de race. Nadat de scheidsrechter terecht de vierde treffer van de 

Witkampers op aanraden van gelegenheid assistent-scheidsrechter Sietze Nuyen had 

geannuleerd, kregen de mannen uit Boekelo in de laatste vijf minuten drie uitgelezen 

mogelijkheden op de gelijkmaker. Eerst floot de leidsman een hoopvolle aanval wegens 

vermeend buitenspel af. Bij de tweede pareerde de keeper van de thuisclub het schot van spits 

Egbert Roossink keurig. De derde was bij een corner, die dezelfde Roossink net niet raak 

kopte. 

 

Al met al brak het voorbeeldige gedrag van enkelen ons op. Erg vervelend dat de andere 

teamgenoten daar de dupe van werden. Na afloop sorry zeggen tegen de trainer-coach doet je 

eens te meer beseffen, dat je het weer onnodig hebt laten liggen. 

 

 

Doelpunten 

1-0 1’ Witkampers 

2-0 11’ Witkampers 

3-0 32’ Witkampers 

3-1 48’ Frank Schoonheden 

3-2 62’ Yorick Spit / Stefan Olink 

 

Opstelling 

Brian Pieper; Dennis Kok (Peter Teusink, 17’), Robin Tieberink ©, Ruud Waanders, Yorick 

Spit; Laurens Kooy, Frank Schoonheden, Jeroen Tieberink; Stefan Olink, Egbert Roossink, 

Tom Druppers (Sevrien Ferree, 76’). 


